
Presenteert!
Vrijdag, 10 januari 2020

Inloop met koffie en thee v.a. 20:00. Voorstelling ca. 20:30 - 22:00
Aansluitend drankje en napraat

Entree: Vrije bijdrage

www.theateropdedeel.nl
TheateropdeDeel, Zeedijk 15A, 7397NS Nijbroek, 06 12967895, NL34INGB0005465552, E.A.M. Beugels

ISLE
Dream Pop duo, Lise Low (Deventer) en Arjan de Wit (Dordrecht)

Petite Celine
Fusion Pop, Multi-instrumentalist, Celine du Tertre (New York)

Het kleinste van Deventer

http://www.theateropdedeel.nl/


Wat is TheateropdeDeel?
TheateropdeDeel wil een laagdrempelig 
podium bieden aan mensen die hun 
kunsten willen delen met anderen. 
Tegelijkertijd wil TheateropdeDeel een 
plaats zijn waar mensen elkaar graag 
ontmoeten.

Waarvoor is de Vrije bijdrage?
Bij 5 euro zijn de onkosten van de drankjes en 

het podium gedekt.
Bij 10 euro krijgen de artiesten een deel van hun 

onkosten vergoed.
Bij 15 euro krijgen de artiesten een goede 

onkostenvergoeding.

Petite Celine
Petite Celine is een Frans-Amerikaans fusion pop 

artiest en multi-instrumentalist uit Brooklyn, New 
York. Petite Celine is een kleurrijke viering van 

cultuur, gedreven door fusion en haar liefde voor 
pop. Haar nieuwe album, Man Made Fire is 

beschreven als ‘een ingenieuze mix van wereld 
muziek’ en ‘een sprankelende en glanzende 

uitvoering van moderne indie pop dat niet in een 
hokje gestopt kan worden’.

Na haar tour in Amerika is nu Europa aan de beurt –
for it is a Petite World after all….

www.petiteceline.com/music

Programma, vrijdag, 10 januari 2020
Inloop met koffie en thee v.a. 20:00. Voorstelling ca. 20:30 - 22:00. Aansluitend drankje en napraat.

www.theateropdedeel.nl
TheateropdeDeel, Zeedijk 15A, 7397NS Nijbroek, 06 12967895, NL34INGB0005465552, E.A.M. Beugels

ISLE
ISLE is een dream pop duo dat samen op 
ontdekkingsreis is door de constant evoluerende 
wereld ISLE.
Een wereld van serene melodieën, intrigerende 
spoken words en orkestrale arrangementen. Waar 
de atmosfeer galmt met hun warme akoestische 
en vervreemdende elektronische klanken.
ISLE is een wereld die zich stukje bij beetje laat 
zien. Hun bewegingssensoren, sampling en looping 
technieken die hun zelfgebouwde lichtdecor en 
visuals integreren tot een totaal ervaring lokken je 
verder mee in deze wereld vol van verbeelding, 
mogelijkheden en ruimte!
www.aboutisle.com

Het kleinste van Deventer
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